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Ladda ner från

GRATIS
APP

Hämta från

DATATRAFIKAVGIFTER KAN TILLKOMMA. BE EN FÖRÄLDER OM LOV.
ÄR EV. INTE KOMPATIBEL MED ALLA iOS- OCH ANDROID-ENHETER.
OPERATIVSYSTEM
SOM STÖDS:
• iOS 9 ELLER SENARE
• ANDROID 5 API LEVEL19
”KITKAT” ELLER SENARE

Hur lång tid tar det dig att
nå en MILJON studs?

Innehåll:
1 Master A Million™ Ball
med AUX-kabel
1 alkaliskt
CR2032-knappscellsbatteri på 3 V

HÅLL KOLL PÅ DITT

STUDSANDE OCH SE HUR DU RANKAR I VÄRLDSKONKURRENSEN
www.masteramillion.com

ISÄTTNING AV BATTERIER:

Batterierna som medföljer är endast för demonstration. Om funktionen minskar efter köp ska du byta batterier.
Drivs med 1 st. CR2032 -batteri på 3,0 V som medföljer.
BATTERIER SKA SÄTTAS I AV EN VUXEN PERSON
1. Leta reda på batterifacket på baksidan.
2. Använd ett mynt för att vrida loss den yttre luckan och en skruvmejsel (ingår ej) för att dra ut luckan.
3. Använd en stjärnskruvmejsel (medföljer ej) för att lossa skruven och batteriluckan.
4. Sätt i ett nytt batteri.
5. Sätt tillbaka batteriluckan, skruven och den yttre luckan.

TA BORT
FILMEN

* Om du får problem med bilden, t.ex. att den visar skuggor eller försvinner, kan du behöva byta batterier.

ISÄTTNING AV BATTERIER:
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AUX-kabel för
anslutning till
smartenhet
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ANVÄND SKRUVMEJSEL
FÖR ATT DRA UT LOCKET
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LOSSA SKRUVEN OCH
ÖPPNA BATTERILUCKAN.

CR2032

CR2032
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SÄTT I ETT
CR2032-BATTERI (3 V)

HÅRDVARUSPECIFIKATIONER:

SÄTT TILLBAKA BATTERIET,
SKRUVEN OCH DET
YTTRE LOCKET

Skicka:
Knapp som används för att
avsluta prova-mig-läget,
överföring av studs till appen och
återställning av räkneverket efter
att du har nått 1 miljon studs.
Använd en nål (ingår ej) eller
liknande

Återställning:
Knappen används för
återställning av elektronik vid
tekniska problem. Detta raderar
inte sparade uppgifter om
antalet studs. Använd en nål
(ingår ej) eller liknande

* Produkten är inte vattentät. Låt den ej komma i kontakt med vatten.

- Driftspänning och batterityp: 3,0 V, CR2032
- Driftsström: under 30 mA
- Ström i standby: under 10uA
- DEMO-läge: Ja
- Inbyggd AUX-kabel som används för kommunikation med smartenhet för att synkronisera antalet studs i appen.
- Varje boll har ett unikt ID-nummer som länkas till användarnamnet under registreringsprocessen.
- 7-nummers LCD med RGB LED-bakgrundsbelysning
- Inbyggt EEPROM-minne för att spara talet i räkneverket

ANVÄNDA DIN MASTER A MILLION™-BOLL:

För att växla från prova-mig-läge till spelläge – tryck på och håll ner knappen ”Skicka” i 5 sekunder.
1. För att synkronisera bollen till smartenheten:
a. Ladda ner gratispappen och följ anvisningarna på skärmen.
b. Anslut AUX-kabeln till ljudingången på din smartenhet. OBS! Du kan behöva en adapter (medföljer inte) om ljudingången på din smartphone inte är
kompatibel.
c. Tryck på Send-knappen för att starta dataöverföringen.
2. Talet i LCD-räkneverket ökar med 1 efter varje studs.
3. Om bollen inte används på 10 sekunder, släcks LCD-fönstret och bollen växlar till viloläge.
4. Bakgrundsbelysningen blinkar i 3 sekunder efter varje studs.
5. När räkneverket når varje enskild av nedan listade milstolpar visas motsvarande meddelande:
- Vid 500: YOU ARE JUST WARMING UP (DU VÄRMER BARA UPP)
- Vid 500 000: YOU ARE HALFWAY THERE (NU HAR DU KOMMIT HALVVÄGS)
- Vid 1 000 000: YOU ARE THE MASTER (DU ÄR MÄSTAREN) (BORDSSTUDS)
På alla andra intervaller om 500 studs, kommer något av följande 15 meddelanden att visa slumpmässigt:
FORTSÄTT SÅ
STUDSA SNABBARE
INGET KAN STOPPA DIG
DET HÄR GÅR JU BRA
FORTSÄTT STUDSA
BRA JOBBAT
DU KAN DET HÄR
MAKALÖST
FORTSÄTT SÅ
FANTASTISKT
ENASTÅENDE
DU KLARAR DET
STARKT JOBBAT
GE INTE UPP
PERFEKT
6. När räkneverket når varje enskild av nedan listade milstolpar, blinkar bakgrundsbelysningen i motsvarande färg när du studsar bollen:
- 0 till 199 999 studs: Blå
- 200 000 till 399 999: Lila
- 400 000 till 599 999: Grönt
- 600 000 till 799 999: Orange
- 800 000 till 999 999: Röd
När du har nått 1 000 000 studs kommer bakgrundsbelysningen att blinka i alla ovanstående färger och meddelandet ”YOU ARE THE MASTER” (DU ÄR
MÄSTAREN) att visas för varje studs ända tills du återställer räkneverket till noll.
Funktionen för återställning av räkneverket kommer att aktiveras efter 1 000 000 studs. För att återställa räkneverket till noll, tryck på och håll ner Send-knappen
i 5 sekunder.

INFORMATION OM BATTERISÄKERHET

VARNING!

• Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri.
• Om du sväljer ett knappscellsbatteri kan detta orsaka interna kemiska brännskador på så kort tid som två timmar och orsaka dödsfall på grund av
kemiska brännskador och potentiell perforering av matstrupen.
• Kassera förbrukade batterier direkt, urladdade/förbrukade batterier kan fortfarande vara farliga.
• Förvara nya och förbrukade batterier utom räckhåll för barn.
• Om du misstänker att du (eller någon annan) har råkat svälja ett batteri eller fått in det i någon annan kroppsöppning – sök omedelbart medicinsk hjälp.
• Om du misstänker att ditt barn har svalt ett knappbatteri eller fått in det i någon annan kroppsöppning – ring omedelbart giftinformationscentralen och sök
medicinsk hjälp.
• Undersök enheter och säkerställ att batterifacket är korrekt stängt, d.v.s. att skruvar och alla andra mekaniska fästanordningar är korrekt åtdragna.
Använd inte batterifacket om det inte går att stänga säkert.
• Informera andra om riskerna med knappcellsbatterier och hur de kan skydda sina barn.
VARNING! Batteriläckage kan orsaka personskada och skada produkten och omgivande föremål. Vid batteriläckage – skölj huden noggrant och se till att
batterisyran inte kommer i kontakt med ögon, öron, näsa eller mun. Tvätta genast plagg och ytor som har kommit i kontakt med utläckande batterisyra.
Läckande batterier avger ett ”smällande” ljud. Kassera förbrukade batterier i en batteriholk eller på en återvinningsstation, i enlighet med gällande nationell
lagstiftning.
Leksaken uppfyller reglerna i del 15 av FCC-bestämmelserna. Vid användning av enheten gäller följande:
(1) enheten orsakar inte skadliga störningar, och
(2) enheten kan störas av andra enheter och därmed drabbas av driftstörningar.
VARNING! Ändringar av utrustningen som inte uttryckligen har godkänts av den instans som har kontrollerat utrustningens kompatibilitet kan innebära att
användaren förlorar rätten att använda utrustningen.
OBS! Utrustningen har testats och uppfyller gränsvärdena för digitala enheter i klass B i enlighet med del 15 av FCC-bestämmelserna. Dessa gränsvärden har
för avsikt att ge rimligt skydd mot skadligt intrång i en boendeinstallation. Utrustningen skapar, använder och kan sända ut radiovågor. Om den inte installeras
och används i enlighet med instruktionerna kan den störa radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti att störningar inte kommer att förekomma vid en
specifik installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar för radio- och tv-mottagningar, vilket kan fastställas genom att man slår på och av enheten,
uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna med hjälp av en eller flera av följande åtgärder:
- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Förvara inte utrustningen så nära mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat eluttag eller en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker för att få hjälp.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
UNDVIK BATTERIPROBLEM:
Kasta ALDRIG batterier i elden eftersom de då kan läcka eller explodera.
Ta ALLTID ut förbrukade batterier ur leksaken.
Låt ALLTID en vuxen person sätta i batterierna i enlighet med medföljande anvisningar.
Använd ENDAST de batterier som tillverkaren anger.
Batterierna ska sättas i med polerna, (+) och (–), vända åt rätt håll.
Batteripolerna får inte kortslutas.
Batterier som inte är avsedda för laddning ska inte laddas.
Uppladdningsbara batterier ska tas bort från produkten innan de laddas.
Uppladdningsbara batterier ska endast laddas under uppsikt av en vuxen.

Skanna här för mer information
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Alla andra symboler, märken, logotyper och design (kollektivt kallade ”varumärken”) är varumärken som tillhör sina respektive ägare och används under licens.

TILLVERKAD I KINA

Innehållet kan skilja sig från bilderna på förpackningen eller i reklamen med avseende på stil, färg, form och dekoration.
Frågor eller kommentarer? www.jakks.com, consumers@jakks.com eller ring 1-877-875-2557 i Nordamerika.
För garantiinformation besök www.jakks.com/warranty
OBS! Ta bort och släng allt förpackningsmaterial innan du ger leksaken till ett barn.
Behåll förpackningen då den innehåller viktig information.

PATENTANSÖKNING ÄR UNDER BEHANDLING

Google Play är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör
Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

